
 

 

Styremøte i Linjeforeningen Erudio 

10. mai 2019 

 

 

 

 

 

1. Formaliteter 

Møteleder: Martine Kibsgaard   

Referent: Arja Pedersen 

Tid og sted: kl. 16:15-18:15, Dragvoll; D4 

2. Tilstede 

Martine Kibsgaard, Arja Pedersen, Camilla Finstad Pedersen, Viljar Sæbbe, Ingrid 

Birgitte Løvoll, Regine Holst Samuelsen, Marita Uglem Remøy og Roar Høiby 

Brakstad. 

Ikke tilstede: Kristine Sandland Kristensen og Ingvild Gaustad. 

3. Godkjenning av Roars kjeks  

- Godkjent ++ 

4. Godkjenning av tidligere referater 

- Godkjent 

5. Godkjenning av møteinnkallelse og saksliste 

- Godkjent 

6. Nestleder 

- Oppdatering 

o Får ikke tid til en til runde med vaffelsalg på grunn av fullpakket timeplan 

og lite gunstig å ha salg i eksamensperioden  

o Har søkt om tavleplass til neste år og standplass på vrimledagen for å selge 

vafler og medlemskap  



7. Økonomiansvarlig 

- Oppdatering  

o Ca. 25-30 tusen i minus 

▪ 8-9 tusen er fra Ugleposten som vi får dekket 

▪ En del som vi får dekket av støtten fra SiT 

▪ Ser verre ut enn det er 

• Pluss vi vil gå i litt i minus for å få støtte av SiT neste år 

- Regler og forventninger knyttet til støtte fra SiT 

o Må bruke pengene på det vi har søkt  

o Må bruke dem i år  

o SiT vil ha tilbake: 

▪ Gjøre SiT logoen kjent for studentene og oppfordre studentene til å 

følge SiT 

• Hallo sosiale medier  

o Det er linket til SiT sine hjemmesider på Erudio sin 

hjemmeside  

o Vi må følge norske lover angående innlegg som 

reklamerer for spons og etc.  

• Fremme på førsteklasseseminaret 

▪ Pliktet til å gjøre kursene til SiT kjent 

- Informasjon om støtte fra SiT 

o Fikk støtte av SiT 

▪ 7032 kr som går til:  

• 2295 kr til brettspill 

• 897 kr til kontorutstyr 

• 479 kr til printer 

• 680 kr til PR/web 

• 1225 kr til plakater 

• 1516 kr til vaffelutstyr  

• Litt quick maths så ser man at summen av dette er 7092 og 

ikke 7032 

o Er det referent som har notert feil eller er det SiT 

som ikke kan matte? 



▪ SiT (not really, fight me) 

▪ Gamlestyret brukte ikke opp alt de fikk i fjor, har 7000 igjen  

• Har fått lov til å bruke dette på trykk, Adobe og 

fotballigaene  

o Vi bruker på ligaene, ettersom trykk blir dekket fra 

andre steder og Adobe koster lite 

8. Arrangementansvarlig 

- Oppdatering  

o Eksamensgrillingen: 

▪ Gikk greit, sett bort ifra at hele Dragvoll trodde de ble gassa 

• Vi må søke om plass til neste gang 

▪ 15-16 stk., yay! 

o Eksamensfesten: 

▪ Sliter å finne lokale 

• Var håpefulle på å ha Studio 26, men de har sluttet å svare  

• Har spurt alle lokaler i Trondheim, men alle sier at de ikke 

kan ha 18års-grense 

o Kan vi leie Cafe 3B? Roar skal sjekke  

• Hvordan stiller vi oss til å ha 20års-grense? 

o Hovedsakelig negative 

o Kan være bedre å ikke ha arrangement enn å 

ekskludere førsteklassingene? 

o Mulig å forskyve arrangementet til ei uke før slik at 

vi får med førsteklassingene? 

▪ Det arrangementet må i så fall ut ganske 

snart 

- Åre:  

o Sliter med å finne hytter som ikke inkluderer skipass (som er kjempedyrt) 

▪ Saksopplysning: Skistar har nå gjort det slik at alle hytter i sentrum 

må leies med skipass inkludert i prisen, uansett når man reiser (på 

vinteren) 

o Har snakket med Delta og ser på muligheten om å leie hytter som ligger 

lengre utenfor sentrum 



- ArrKom skal ha siste møte i slutten av mai der de skal blant annet drøfte immballet 

og økonomi, hvor også økonomiansvarlig skal være tilstede 

- 17. mai: oppmøte for dem som vil være tidlig 12:00-12:15, resten: 12:30 

- Kommentar fra styret: Kristine har jobbet SYKT bra 

9. Redaktør 

- Oppdatering  

o Utgivelsen av Ugleposten gikk over all forventing! 

▪ Hadde 150 eksemplarer: Gikk tom etter 2 timer! 

▪ Går opp i eksemplarer til høsten 

• Tanke: ha utgivelsen på en torsdag og ha en tilleggs stand på 

Kalvskinnet? 

o Skal snakke med FUL om å få en fast avtale om hvor mye vi får i støtte  

10. Grafisk ansvarlig 

- Oppdatering 

o Styregenser: 

▪ Har fått alle genserne og er fornøyd med leverandøren  

o Har laget veldig fine bilder/plakater/headere <3 

11. Fagansvarlig  

- Oppdatering 

o Fornøyd med semesteret, men ville egentlig hatt flere arrangementer 

▪ Arrangementer til neste semester: 

• Førsteklasseseminar 

• Praksisutvekslingsseminar  

• Pride 

• Quiz hver 3. uke 

12. Faddersjefer  

- Oppdatering  

o Har fått inn alle fadderne inn i facebook-gruppa  

▪ Har vært vanskelig å få inn alle ettersom de ikke godtar 

forespørselen ☹ 

o T-skjorter: vi får penger fra FU, men dette dekker ikke alt  

▪ Hva skal vi gjøre for å dekke det resterende beløpet? 

• Kan ha pant på t-skjortene, men dette er ikke helt ønskelig 



• Skal søke om støtte fra instituttene  

▪ For kommende fadderuker: fadderne må kanskje betale for t-

skjortene selv 

▪ Vi har 11 000 i kontanter som må brukes, kan brukes på t-skjortene  

• (men kan også brukes på å senke billettprisen på immballet) 

- Har sendt søknad til FUL angående støtte til Lektorlekene 

o Har søkt om 10 000, dette kan være litt lite 

▪ Skal høre om vi kan få mer  

o Pedagogstudenten har lyst til å støtte oss  

▪ Har kommet med krav, noen som stillet oss betenkelige til  

o Har sendt mail til Norsk Lektorlag om de vil støtte oss, men de har ikke 

svart enda 

13. Informasjonsansvarlig 

- Oppdateringer 

o Tipp topp tommel opp! 

o Har ikke så mye å si 

o Tanke: ønske om at vi skal bruke instragram-feed’en mer  

▪ Dokumentere hvert arrangement vi har 

14. Eventuelt  

- Navn til underkomite v/Alle 

o Forrige styremøte ble det vedtatt at Erudio får en ny undergruppe for 

personer som vil være en del av Erudio, men som ikke går en av 

lektorutdanningene på Dragvoll  

o Forlag til navn: 

▪ Tårnuglene  

▪ (ingen andre) 

• Enstemmig vedtatt ved håndsopprekning at Tårnuglene bli 

navnet på den nye undergruppen  

- Ansvarlig til faddervaktordningen v/Leder 

o Faddervaktordningen er lagt ned siden Quak! gikk konk. Dragvoll og 

Gløshaugen vil gjenopprette denne ordningen, men trenger frivillige  

▪ Spørsmål: kan vi legge ut dette på facebook-gruppen? 

• Ja 



- Opptaket v/Nestleder og Faddersjefer  

o Vil vi ha opptak? 

o Tanker om opptak: 

▪ Synes det er en fin måte å markere at man er blitt lektorstudent 

▪ Vil ha noe mer seremonielt  

▪ Kanskje promotere det under et annet navn enn ‘opptak’ 

• Inntaksprøve? 

▪ Superenkel hinderløype?  

• Lærerrelatert  

o Avstemming ved håndsopprekning: 8 for, 1 nøytral  

• Flest for, Erudio skal ha opptak til høsten  

o Blir et samarbeid mellom nestleder og 

fadderkomiteen  

o Fredag den først uken i fadderuka  

- Ugleposten + fadderuka = sant? v/Redaktør, Grafisk Ansvarlig og Faddersjefer 

o Forslag: innholdet kan være det samme, med at det blir en grafisk 

utforming på det, lignede Ugleposten  

o Grafisk ansvarlig vil veldig være med å utforme avisen  

- Debrief vårsemester v/alle 

o Vi er nå halvveis inni vervene våre  

o Hva synes har vært bra dette semesteret? 

▪ Største oppmøte noensinne (i vår studietid) 

▪ Førsteklasse er kjempeflinke 

• Og vi har vært flinke med førsteklasse  

▪ Tror linjeforeningen har fått et bedre rykte 

▪ Folk virker engasjerte  

▪ Arbeidet og innsatsen styremedlemmene legger inn reflekteres i alt 

vi gjør 

▪ Bra at det har vært bredde i arrangementene våre  

• Vi har noe å tilby alle og enhver 

▪ Føler det er mer aktiv promotering  

▪ Vi er flinke til å støtte hverandre og gi positive tilbakemeldinger  



▪  Ingrid har gjort en UTROLIG god jobb med å rette opp økonomien 

til Erudio, all respekt til det arbeidet hun har gjort  

▪ God kommunikasjon med hverandre  

▪ Lavterskelarrangementer har virkelig slått an  

▪ Har hatt et godt samarbeid  

▪ Hatten av (og hestehalen ned) 

o Hva var mindre bra? 

▪ Opptak til underkomiteene burde ha vært tidligere da det kom lang 

tid å komme i gang  

• Bør ha opptak i begynnelsen i januar 

• Frist for opptak til høsten: 8. september, to uker etter 

fadderperioden 

o FagKom arrangerer førsteklasseseminar i løpet av de 

to ukene, der opptaket skal bli promotert 

▪ Promotering til elever som ønsket å søke lektor kunne ha kommet 

ut tidligere 

▪ Føler vi kunne tredd inn i vervet tidligere  

• Forslag om at overtagelsesdatoen blir 1. januar 

▪ Vervovertagelsen bør være mer strukturert  

• Ha et ordentlig dokument på hva som er viktig  

▪ Bør bli flinkere på å promotere kontoret 

▪ Har hørt at det er altfor stor avstand mellom medlemsmassen og 

styret, virker som vi kommer litt på avstand 

• ;_; 

• Bare kom og snakk med oss, we love you <3 

▪ Ugleposten kunne ha kommet ut tidligere i år 

▪ Styret kunne hatt mer sosialt sammen  

▪ Vi kan bli bedre på inkludering  

▪ Bør informere mer på sosiale medier (det er greit å dobbel-poste) 

o Hva ønsker du at du og/eller vi skal få til neste semester? 

▪ Bli flinkere på å kommunisere med medlemmene våre 

▪ Bli flinkere på å bruke og promotere kontoret  

▪ Ha tidligere komiteopptak 



▪ Fagansvarlig: få til det hun har planlagt 

▪ Bruke sosiale medier mer  

▪ Bli mer synlig  

▪ Faddersjef: gjennomføre fadderukene 

• Shooting for the stars! 

▪ Ugleposten: gå tilnærmet lik 0  

▪ Fylle to bord til på immballet  

Møtet blir hevet 18.39 

Lykke til i eksamensperioden og ha en flott sommer!  

 


